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החלב: ענף בהנהגת
 לנהל נבחר לסין גד

 שטר- מחלבות את
לוי, קובי במקום אוס

 נכנס כהן ליעד
 בלוך עופר במקום
 של החלב לתשלובת

 דולב אבשלום את מחליף דרורי שייקה תנובה,
 בשיא כבר בראון ומאיר החלב במועצת
 אין החדש. ההתאחדות כמזכיר איתי החפיפה

 של המפוארת בהיסטוריה דרך ציון שזהו ספק
בישראל. החלב ענף
 הענפים לאחד ובצדק נחשב שלנו החלב ענף

 ואף בארץ והמצליחים המקצועיים החקלאיים
 נפלאים הישגים כבעל עולמי שם לו יצא

 סיפר לאחרונה רבים. מקצועיים בתחומים
 רוצים שבעולם שמחון שלום הכנסת חבר

 ישראל, בממשלת שרים שני ולשמוע לראות
 החקלאות ושר תפקידו במסגרת החוץ, שר

 הנהדרת הישראלית החקלאות את כמייצג
 ״הגורם על עומד הכל במרכזה, החלב שענף

 כל על בענף שנמצא המעולה האנושי״
שלוחותיו.

 מספר עוברים בארץ, וגם בעולם החקלאות על
 ולכוננות לערנות אותנו שמחייבים תהליכים
מתמדת:

 משקלה והקטנת הארצית בכלכלה גידול •
הגולמי. הלאומי בתוצר החקלאות של

 ליחידת החקלאיות בתפוקות מתמיד גידול •
תנובות(. )יבולים, יצור

הפעילים. החקלאים במספר מהירה הקטנה •
 החקלאים של הפוליטי בכוחם ירידה •

 ההגנות צמצום מכך, כתוצאה ונציגיהם,
החקלאות. לענפי הניתנות והתמיכות

 לתחרות השווקים של הדרגתית פתיחה •
 מדינות של להשתלטות וחשש עולמית
והרס העולמית הכלכלה על הון״ ״בעלות

 המקומית. החקלאות
 מרשימה, בהצלחה ניהלנו האחרונים בחודשים

 הענף חלקי כל של ומתואמת משולבת מערכה
 בתוכנית שהיו הרבות הגזירות כל את לבטל

 מאחורינו. המשבר, של ורובו הכלכלית
 האוצר משרד לרגיעה, מקום אין כן, פי על ואף

 לעשות וימשיך עושה בפינה, לנו מחכה
 התכנון את לבטל כדי אידיאולוגים( )משקולים

 משק את לפתוח שיצליח עד יניח ולא בענף
 חופשי. תחרותי לייבוא החלב
 כדי אחת. בסירה שכולנו הבסיסי, הלקח

 צריכים אנחנו הסכנות, את ולהדוף להצליח
 להתגייס מוכנים וגם מאוחדים חזקים, להיות

 ופרנסתנו. עתידנו על צודק למאבק
 נמצאת היצרנים של הנציגות במרכז

 הנפלאים, עובדיה עם ״ בקר מגדלי ״התאחדות
 יפעל באם לעשות ייטיב החדש המזכיר

 שונים, באופנים לחיזוקה ובנחישות בהתמדה
 היצרנים. פנים כלפי מכך, פחות ולא חוץ כלפי

 הענף. בקדום מפתח מילות הן וחזון, יוזמה
 שמילא לאחר להתאחדות נכנס בראון מאיר

 ניסיון צבר בהם מגוונים, ציבוריים תפקידים
 לפתוח יוכל הוא המיוחדת בדרכו עשיר.

 ליצרנים ולהישגים, להבנות חדשים נתיבים
 בו נתמוך אצבעות, לו נחזיק כולו. החלב ולענף
 דרך לנו אין פשוט, רבה הצלחה לו ונאחל
אחרת.
 כל שעם מותקות שנים 8 אתכם ענותי

 והיכולת הרצון את מצאנו בדוך, שהיו הקשיים
 שלנו, הנהדו הענף את ולהוביל ביחד לעבוד
גדולות. לו נכונו שעוד

 כל קמתי גודלית, לשליחות לי היה התפקיד
 כל את והקדשתי ובה בשמחה לעבודה בוקו
 שותפינו, עם יחד לפעול מווקאי, ג׳ינג׳י כולי,

 ולהצלחתו. הענף לקדום
 הפעולה, שתוף על לכולכם להודות מבקש אני

החמה. וההתגייסות ההבנה

סכל בהתרגשות ! הלב ו
חלול יוסי
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